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 ةــدمـمق •
 ،٢٠٠٦ ينـاير   /ثاني  كانون  ٢٥ األربعاء يوم جرت  لتيا  التشريعية  الفلسطينية  االنتخابات  تُعد

 ولكنهـا   ،٢٠٠٠ عام  مطلع في  االنتخابات  هذه  إجراء  رضتالمف  من  كان  حيث  ،١٩٩٦ العام  منذ  الثانية
 فـتح   حركـة   خوفت إلى  إضافةً  االحتالل،  وظروف  )األقصى( الثانية  االنتفاضة  اندالع  بسبب  تعطلت
 إعـالن  وفـي  .التـشريعي  المجلـس  في قوتها  مستقبل  على  يالمتنام  حماس  نفوذ  من  عرفات  بزعامة
 رئـيس   وبحـضور   الفلـسطينية،   الفصائل  كافة  بين  االتفاق  تم  ٢٠٠٥ مارس  /آذار  ١٧ بتاريخ  القاهرة
 إال .نفـسه  العام من يوليو /تموز في التشريعية االنتخابات  إجراء  على  عباس  محمود  الفلسطينية  السلطة

 إلى  التأجيل  أسباب  المحللين  من  العديد ويعزو  ،٢٠٠٦ يناير  /ثاني  كانون حتى تأجلت  قد  االنتخابات  أن
 ومن  للحركة،  حافزاً  تشكّل  جيدة  نتائج  تحقيق  في  أمالً ،ةالبلدي  االنتخابات  نتائج انتظار فتح  حركة رغبة
 إجـراء   بهـدف   لتمديـدها   الفلـسطينية   الفـصائل   على  والضغط  ،عليها  المتفق  التهدئة  فترة  تجاوز  ثم

  .خاباتاالنت
 األوروبـي  واالتحـاد  المتحـدة،  والواليات  إسرائيل،  رفض  ظل  في  االنتخابات  هذه  جرت  وقد

 فـوز   حـال   فـي  الفلسطيني  الشعب عن  المالية  المعونات  بقطع  اتهاوتهديد  فيها،  حماس  حركة  مشاركة
  .القادمة الفلسطينية للحكومة تشكيلها أو واشتراكها حماس

 كافـة   بين  عليها  االتفاق  تم  التي  ٢٠٠٥ ديسمبر  /أول  كانون  يةنها  مع التهدئة مدة  انتهاء  ورغم
 المـساعدة   بهدف عملياً بها  التزمت قد  حماس  حركة  فإن  ،القاهرة إعالن  سياق في  الفلسطينية  الفصائل

        .االنتخابات إلجراء المناسبة األجواء تهيئة في
االنتخابيـة   الـنظم   من  ،مؤخراً  عيالتشري  المجلس  أقره  الذي  الفلسطيني  االنتخابي  النظام  عتبري 
 علـى  يعتمد الفلسطيني االنتخابي النظام كان  أن  فبعد  العالم،  في  الديمقراطيات  من  العديد  في  المستخدمة

 التمثيـل   ونظام  ،)الدوائر( النسبية  األغلبية  نظام  بين  مناصفةً  يجمع  اآلن  أصبح  ،)الدوائر( يةاألغلب  نظام
 تـم  قـد و  .الفلسطيني  القاهرة  التفاق  استجابةً  يعد  الذيو  ،)المختلط  نظامال( يسمى  فيما )القوائم( النسبي
  .عضواً )١٣٢( إلى عضواً )٨٨( من التشريعي المجلس أعضاء عدد زيادة

 الـضفة،   فـي   اًناخب  ٨١١,١٩٨ منهم ،ناخب  ١,٣٤٠,٦٧٣ لالنتخابات  المسجلين  عدد بلغ وقد
 دائرة انتخابيـة،  ١٦ مرشحاً عن ٤١٤النتخابية وتنافس في العملية ا .غزة قطاع  في  اًناخب  ٥٢٩,٤٧٥و
، حماس-قائمة التغيير واإلصالح  : موزعة كما يلي   ، مرشحاً على مستوى الوطن    ٣١٤ قائمة تضم    ١١و

 تجمع من الجبهة الديمقراطيـة     - الجبهة الشعبية، وقائمة البديل    -وقائمة فتح، وقائمة أبو علي مصطفى     
بزعامة مصطفى البرغوثي، وقائمة الطريق الثالـث بزعامـة      وحزب الشعب، وقائمة فلسطين المستقلة      

  .سالم فياض وحنان عشراوي
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 األسـبق   األميركي  الرئيس  يرأسهم  أجنبي  مراقب  تسعمائة نحو  إشرافب االنتخابات  جرت  قدو
 ألـف   من  كثرأل حمايةً ،غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  شرطي  ألف  ١٣ حوالي  نشر وتم ،كارتر  جيمي
 دون بهـدوء  جرى عامة ةبصف التصويت أن )ناصر حنا( االنتخابية  اللجنة  رئيس  ذكرو  .انتخابي  مركز
 بـصورة   جـرت   العمليـة   إن  )ورتس  فرانسيس( األوروبي  والمراقب  النائب  صرح كما  ،تذكر  شكاوى
 إنـه  )خوصة  أبو  فيقتو( الفلسطينية  الداخلية  وزارة  باسم  المتحدث  قال  جهته  من .مشاكل  أي  دون  جدية
  .تُذكر روقاتخ تسجل لم

 جـو  ظـل  في االنتخابات إجراء أن على السياسيون، والمحللون المراقبون  كافة  أجمع حين  في
 فـي  سـيما  ال وفصائل، سلطة  من  توجهاته  بكافة  الفلسطيني  للشعب  إنجازاً  يسجل ساد  الذي الهدوء  من
 هـذه   إنجاح  فلسطينيال  الشعب  مقدرة  في  يكهموتشك  ،األطراف  من  العديد  رهان االنتخابية،  العملية ظل

   .شؤونه دارةإ على وقدرته الديمقراطية، التجربة
 يـوم  انطلقـت  قـد  ،الفلسطينية التشريعية االنتخابات من ولىاأل  المرحلة أن  ،ذكره  يجدر  ومما

 لىإ الدوائر جميع في منيةاأل جهزةاأل فرادأ بتوجه وذلك ،٢٠٠٦ يناير /ثاني كانون ٢١ الموافق السبت
 المركزيـة   االنتخابـات   لجنـة ل بيـان   وفـي   ،أيام  ثالثة امتداد  على  صواتهمأب  دالءلإل  االقتراع  مراكز

 بيـنهم  ،٥٨٧٠٨ بلغ االنتخابات لجنة لدى األمن رجال من المسجلين عدد أن فيه صرحت ،الفلسطينية
 الـضفة   فـي   ١١و  غـزة   قطاع  في  منها  ستة مركزاً،  ١٧ في  اقترعوا  .غزة  قطاع  في  ناخباً  ٣٦٠٩١
 االقتراع يوم  االنتخابات  سير  لتأمين  الشرطة  رجال  تفرغ  هو  الهدف  نأ  إلى  اللجنة  أشارت قدو .الغربية
  .العام الشعبي

  

 االنتخابات نتائج •
بـات التـشريعية أن نـسبة      د انتهاء عملية االقتراع لالنتخا    أعلنت لجنة االنتخابات المركزية بع    

بعد إقفال باب االقتراع في جميع الدوائر       وذلك  في جميع الدوائر االنتخابية،     % ٧٧,٦٩التصويت بلغت   
 .االنتخابية باستثناء مراكز البريد في القدس

في دائرة رفح االنتخابية، ووصل مجموع النـاخبين        % ٨٩وبلغت أعلى نسبة إقبال للمقترعين      
، في حين بلغ مجموع الناخبين في دوائـر        %٧٤,١٨ بنسبة   ، ناخباً ٥٨٥,٠٠٣في دوائر الضفة الغربية     

، من المجموع الكلي للناخبين، ليصل بذلك المجموع        %٨١,٦٥ بنسبة   ، ناخباً ٣٩٦,٠٧٩النتخابية  غزة ا 
  . ناخباً في جميع الدوائر االنتخابية٩٨١,٠٨٢الكلي للمقترعين 
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 ناخبـاً   ٤٧,٧٤٢ ناخباً من أصل     ٢٢,٦٦١بلغ مجموع المقترعين في ضواحي القدس       في حين   
دسيين الذين اقترعوا في مراكز االقتراع التي افتتحتهـا اللجنـة   ، وبلغ عدد الناخبين المق    %٤٧,٥بنسبة  

  . ناخبا١٥,٣٠٦ًلهم في ضواحي القدس 
  

 للنتائج اإلحصائية الدالالت •
  مقدمة

 فـي المجلـس     مقعـداً ) ٧٦(فازت قائمة التغيير واإلصالح المحسوبة على حركة حماس بـ          
من أعضاء المجلـس، أمـا علـى        % ٥٧,٦، وبذلك شكّلوا ما نسبته      ٢٠٠٦التشريعي الفلسطيني لعام    
مقعدا مـشكلين مـا    ) ٤٦( فقد تمكنت قائمة التغيير واإلصالح من الفوز بـ          ،مستوى الدوائر االنتخابية  

) ٣٠(من مقاعد الدوائر، وعلى مستوى القوائم االنتخابية، فقد فازت هذه القائمـة بــ               % ٦٩,٧نسبته  
  .صصة للقوائم االنتخابيةمن المقاعد المخ% ٤٥,٤مقعدا ويشكلون ما نسبته 
مستقلين حققوا النجاح في هـذه      مرشحين  أربعة  بدعم  حركة حماس   قامت   فقد   ،من جهة أخرى  

من مجموع مقاعـد  % ٦٠,٦ مقعداً أي ما نسبته      ٨٠ لتصبح المقاعد الموالية لحركة حماس       ،االنتخابات
  .المجلس التشريعي

) ٤٣(حيث لم تتمكن من حـصد سـوى         أما حركة فتح فقد منيت في هذه االنتخابات بخسارة،          
من هذا المجلس، حيث حصلت على مستوى الدوائر االنتخابية علـى  % ٣٢,٦مقعدا ويشكلون ما نسبته   

من مقاعد الدوائر االنتخابية، في حين تمكنت الحركـة مـن           % ٢٤,٢ ويشكلون ما نسبته     ،مقعداً) ١٦(
مـن المقاعـد   % ٤٠,٩كلون مـا نـسبته       ويـش  ،مقعدا على مستوى القوائم االنتخابية    ) ٢٧(الفوز بـ   

  .المخصصة للقوائم االنتخابية
  

  ٢٠٠٦تشكيلة المجلس التشريعي الفلسطيني لعام : أوال
مـن  % ٥٧,٦مقعدا مشكلين بذلك ما نـسبته       ) ٧٦(تمكنت قائمة التغيير واإلصالح من حصد       

ز المـستقلون   ، وفـا  %٣٢,٦مقعدا ويشكلون ما نـسبته      ) ٤٣(المجلس، في حين فازت حركة فتح بـ        
، أما قائمة الشهيد أبـو علـي مـصطفى       %٣مقاعد ويشكلون ما نسبته     ) ٤(المدعومون من حركة بـ     

البـديل، وفلـسطين    : ، في حين فازت قائمة كل مـن       %٢,٣مقاعد ويشكلون ما نسبته     ) ٣(ففازت بـ   
ـ % ١,٥مقعدا لكل منها، ويشكل كل منها  ) ٢(المستقلة، والطريق الثالث بـ      . د المجلـس من عدد مقاع

  )٢(والشكل رقم ) ١(، والشكل رقم )١(انظر الجدول رقم (
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  )١(الجدول رقم 
  %النسبة   عدد المقاعد  القائمة

  ٥٧,٦  ٧٦  )المحسوبة على حركة حماس(التغيير واإلصالح 
  ٣٢,٦  ٤٣  حركة فتح 
  ٣,٠  ٤  )مدعومون من حركة حماس(المستقلون 

  ٢,٣  ٣  )الجبهة الشعبية(أبو علي مصطفى 
  ١,٥  ٢  ) تشكيل من قوى اليسار الفلسطيني(البديل 

  ١,٥  ٢  )بزعامة مصطفى البرغوثي(فلسطين المستقلة 
  ١,٥  ٢  )بزعامة حنان عشراوي وسالم فياض(الطريق الثالث 

   %١٠٠  ١٣٢  المجـمــوع
  

  )١(الشكل رقم 
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  )٢(الشكل رقم 
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ملة للمرشحين، فقد اعتمـدت هـذه       نظراً لعدم توفر معلومات األصوات الكا     : أصوات الناخبين 

بلغ عدد أصوات األعضاء الفائزين بمقاعـد الـدوائر فـي           الدراسة على أصوات الفائزين فقط، حيث       
صوتا، في حين بلغ عدد أصـوات األعـضاء الفـائزين    ) ٢،٢١٨،٩٠٣(المجلس التشريعي الفلسطيني  

تشريعي الفلسطيني علـى مـا      صوتا، وعليه فقد حصل أعضاء المجلس ال      ) ٩٥٨،٨٩٢(بمقاعد القوائم   
  .توزيع عدد األصوات اإلجمالية حسب القوائم) ٢(، ويبين الجدول رقم صوتاً) ٣،١٧٧،٧٩٥(مجموعه 

مـا  مجموع   عدد األصوات التي حصلت عليها كل قائمة ونسبتها من           )١-١(رقم  الجدول  يبين  
  .توزعها على القوائم) ١-١( رقم حصلت عليه القوائم جميعاً على القائمة النسبية، ويبين الشكل

  )١-١(جدول 
 النسبة عدد األصوات مةالقائ

%٢,٥ ٢٣,٥١٣ الطريق الثالث  

%٢,٨ ٢٦,٥٥٤ فلسطين المستقلة   

%٣,٠ ٢٨,٧٧٩ البديل  

%٤,٣ ٤١,٦٧١ الشهيد أبو علي مصطفى  

%٤٢,١ ٤٠٣,٤٥٨ حركة فتح  

%٤٥,٤ ٤٣٤,٩١٧ التغيير واإلصالح  

%١٠٠,٠ ٩٥٨,٨٩٢ المجموع  
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نسبة القوائم حسب توزی ع األص وات  

  
  

  )٢(الجدول رقم 
  األصوات التي حصلها مرشحو القائمة جميعاً وفق حسابات متوسطات التصويت للفائزين

  %النسبة   عدد األصوات  القائمة
  ٦٧,٦  ٢،١٤٧،٥٧٨  التغيير واإلصالح

  ٢٢,٨  ٧٢٣،٩٧٧  فتح
  ٥,٨  ١٨٥،٧٢٣   *)مدعومون من حماس(المستقلون 

  ١,٣  ٤١،٦٧١  ابو علي مصطفى
  ٠,٩  ٢٨،٧٧٩  البديل

  ٠,٨  ٢٦،٥٥٤  فلسطين المستقلة
  ٠,٧  ٢٣،٥١٣  الطريق الثالث
   %١٠٠  ٣،١٧٧،٧٩٥    المجموع  

  

                                                
 من أصوات الفائزين% ٧٣يصبح لحركة حماس تصويت يقدر بـ  *



    
  
  

 ٩

  )٣(الشكل رقم 

  
% ٦٧,٦ نـسبة  أن قائمة التغيير واإلصالح حصلت على        ،تنتائج االنتخابا أظهرت  وبذلك فقد   

مـن  % ٥٧,٦نـسبة     علـى  المجلس التشريعي الحالي بالرغم من أنها حـصلت       الفائزين  من أصوات   
، في حـين    %٣٢,٦كة فتح في المجلس التشريعي      فقد شكّلت نسبة عدد مقاعد حر     وفي المقابل    .المقاعد

  . الفائزين التي حصل عليها أعضاء المجلسمن األصوات% ٢٢,٨حصلت على 

  )٤(الشكل رقم 
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 التي مقارنة نسبة المقاعد بالمجلس التشریعي الفلسطیني بنسبة األصوات 
علیھا األعضاء بالمجلسحصل 

نسبة األصوات
نسبة المقاعد
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فلسطین
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 ١٠

  
مـن  % ٢٢,٨ إلى أن حركة فتح لم تتمكن من تحـصيل إال            ،فقد أشارت هذه التحليالت   وبذلك  

من عدد المقاعد، أمـا حركـة   % ٣٢,٥األصوات التي حصل عليها الفائزون، فيما تمكنت من تحصيل     
من األصـوات  % ٥,٨ إلى   إضافةً ،من أصوات الفائزين على قائمتها    % ٦٧,٦لت على   حماس فقد حص  

  .من أصوات الفائزين% ٧٣ ليصبح التصويت لحماس ،للمستقلين المدعومين منها
  

  عضواً) ٦٦(الدوائر االنتخابية : ثانيا
  .)٣(توزع أعضاء المجلس التشريعي الفائزين في الدوائر المختلفة كما هو في الجدول رقم 

  
  )٣(الجدول رقم 

  %النسبة   عدد المقاعد  القائمة
  ٦٩,٧  ٤٦  التغيير واإلصالح

  ٢٤,٢  ١٦  فتح
  ٦,١  ٤  المستقلون

   %١٠٠  ٦٦  المجموع
  

  )٥(الشكل رقم 
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 ١١

  
  
  

  )٦(الشكل رقم 

التوزیع النسبي لألعضاء الفائزین بال دوائر حس ب الق وائم   
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 ١٢

  )٨(الشكل رقم 
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مقارنة نسبة عدد المقاعد بنسبة عدد األصوات للف ائزین بال دوائر  

نسبة المقاعد
نسبة األصوات

  
  

تقلين الفـائزين مـدعومون    تكون حماس وفتح قد اقتسمتا الدوائر وحدهما، حيث أن المس  وبذلك
مـن  % ٨٥,٦من حركة حماس، ولذلك فقد توزعت أصوات الدوائر بينهما، حيث حصلت حماس على              

من هذه األصوات فقط، رغـم أن حمـاس         % ١٤,٤أصوات الفائزين بالدوائر، فيما حصلت فتح على        
  .منها% ٢٤,٢من مقاعد الدوائر فيما حققت فتح % ٧٥,٨حققت 

  

  عضوا) ٦٦(نتخابية القوائم اال: ثالثا
  )٩(الشكل رقم 
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 ١٣

  مقارنة نتائج الدوائر بالقوائم : رابعا
أن قائمة التغيير واإلصالح المحسوبة على حماس تمكنت من تحقيـق           ) ١٠(يظهر الشكل رقم    

فارق ملموس في النتائج على مستوى الدوائر االنتخابية وبما يفوق كثيرا ما حصلت عليـه منافـستها                  
مقعدا على مستوى الدوائر في حين لم تتمكن فتح من الفـوز      ) ٤٦(نت من الفوز بـ     حركة فتح، إذ تمك   

مقعدا على مستوى الدوائر، وتجدر اإلشارة هنا إلى ارتفاع نسبة فوز فتح على مستوى              ) ١٦(سوى بـ   
مقعدا، في حين حققت قائمـة التغييـر واإلصـالح     ) ٢٧(القوائم االنتخابية، إذ ارتفع عدد مقاعدها إلى        

  .اجعا في فوزها على مستوى القوائم مقارنة بفوزها الساحق على مستوى الدوائرتر
 مقعداً، فيمـا حـصلت   ٣٠ فقد تمكنت حركة حماس من الحصول على       ،أما على صعيد القوائم   

 إلى أن انخفاض الفرق بين حماس وفتح فـي القـوائم عنـه فـي        هنا  مقعداً فقط، ويشار   ٢٧فتح على   
 وكـذلك  ، إلى معرفة الشارع الوثيقة بأشخاص ومرشحي فتح وتاريخهم  ،راقبينحسب الم ب يعود   ،الدوائر

 مرشحي حماس، مما جعل خياره أكثر حسماً لصالح حماس، حيث أنه لم ينتخب قائمة فتح ألشخاصها               ب
 بل النتمائها لحركة فتح التاريخية وزعيمة السلطة وقائدة برنامج التسوية، حيث اختـار عليهـا    فحسب،

  .ولكن بفارق يقل عن حسمه لخياره في الدوائر ،حركة حماس
فقط في القـوائم،    % ٣,٣في الدوائر، فيما هو     % ٥١,٦ويتمثل ذلك إحصائياً بفارق يصل على       

  . ظاهرة وعي متميز في الناخب الفلسطيني بحاجة إلى توقفيعكس هذاو
  

  )١٠(الشكل رقم 
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 ١٤

  ة فتحمقارنة مرشحي كل من قائمة التغيير واإلصالح وحرك: خامسا
  على صعيد الدوائر  -١

 لعدد المقاعـد     مساوٍ إلى أن حركة فتح اتبعت سياسة ترشيح عددٍ       ) ٤(تشير بيانات الجدول رقم     
 قامت بترشيح عـدد  ،المخصص لكل دائرة، في حين أن قائمة التغيير واإلصالح المحسوبة على حماس  

  .أقل من عدد المقاعد المخصصة لبعض الدوائر
منهـا، فيمـا   % ٢٤,٢من المقاعد المخصصة، وفازت بنسبة % ١٠٠حيث رشحت حركة فتح     

  .منها% ٨٢من المقاعد، وفازت بنسبة % ٨٥رشحت حركة حماس 
  )٤(الجدول رقم 

  الدائرة  حركة فتح  قائمة التغيير واإلصالح
  

عدد 
  عدد الفائزين  عدد المرشحين  عدد الفائزين  عدد المرشحين  المقاعد

  ٢  ٦  ٤  ٤  ٦  القدس. ١
  ٢  ٤  ٢  ٤  ٤  جنين. ٢
  ٠  ٣  ٢  ٢  ٣  طولكرم. ٣
  ٠  ١  ١  ١  ١  طوباس. ٤
  ١  ٦  ٥  ٥  ٦  نابلس. ٥
  ٢  ٢  ٠  ٢  ٢  قلقيلية. ٦
  ٠  ١  ١  ١  ١  سلفيت. ٧
  ١  ٥  ٤  ٤  ٥  رام اهللا والبيرة. ٨
  ١  ١  ٠  ١  ١  أريحا. ٩

  ٢  ٤  ٢  ٢  ٤  بيت لحم. ١٠
  ٠  ٩  ٩  ٩  ٩  الخليل. ١١
  ٠  ٥  ٥  ٥  ٥  شمال غزة. ١٢
  ٠  ٨  ٥  ٥  ٨  غزة. ١٣
  ١  ٣  ٢  ٣  ٣  دير البلح. ١٤
  ١  ٥  ٤  ٥  ٥  خانيونس. ١٥
  ٣  ٣  ٠  ٣  ٣  رفح. ١٦

  ١٦  ٦٦  ٤٦  ٥٦  ٦٦  المجموع



    
  
  

 ١٥

  أما على صعيد القائمة -٢
إلى أن حركة فتح اتبعت سياسة ترشيح عدد أقـل مـن عـدد               ،)٥(تشير بيانات الجدول رقم     

قامـت  التي   ، على حماس  المقاعد المخصص للقوائم النسبية، وكذلك قائمة التغيير واإلصالح المحسوبة        
  .بترشيح عدد أقل من عدد المقاعد المخصصة للقوائم، ولكن بعدد أكبر من مرشحي فتح

، %٦٠ مقعداً مخصصاً، وفازت بنـسبة       ٦٦مرشحاً من أصل    % ٦٨حركة فتح   حيث رشحت   
 مقعداً مخصصاً للقـوائم، وفـازت بنـسبة    ٦٦مرشحاً من أصل   % ٨٩في حين رشحت حركة حماس      

٥١.%  
  )٥(رقم جدول 

 عدد المقاعد  حركة فتح  قائمة اإلصالح والتغيير
المخصصة للتمثيل 

  النسبي
  عدد الفائزين  عدد المرشحين  عدد الفائزين  عدد المرشحين

٢٧  ٤٥  ٣٠  ٥٩  ٦٦  
  

  االنتخابات ونتائج العام الرأي استطالعات •
) ٢٢-١٨( بـين    خالل الفترة الواقعـة   " جهات" الذي قام به مركز      ،أظهر استطالع الرأي العام   

  % .٣٣,٦، في حين ستحصل حماس على %٣٨,٣ بأن حركة فتح ستحصل على ،يناير
ن حركة فتح ستحصل    أ إغالق صناديق االقتراع،     دن أجرته جامعة بير زيت ع      استطالع أظهرو

 بعد ساعات   الجامعة نفسها أظهر استطالع آخر أجرته     في حين    .لحماس% ٣٩,٥مقابل  % ٤٦,٣على  
  .لحماس% ٤٤مقابل % ٤٧ حصول فتح على ،ع األولفقط من االستطال

 أجري قبل أسبوعين من االنتخابـات   ،وبين استطالع لبرنامج دراسات التنمية بجامعة بير زيت       
  %.٢١لحماس، وغير المقررين % ٣٠من األصوات، مقابل % ٣٥أن فتح ستحصل على 

-٢٩( في الفترة ما بـين        استطالعا ،أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية     قد  و
لقائمـة التغييـر   % ٢٥سيصوتون لقائمـة فـتح مقابـل    % ٤٣ أن  فيه، ظهر   ٢٠٠٥/كانون أول ) ٣١

  .لم يقرروا% ١٩واإلصالح، في حين 
-١٧(كما وأجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطالعا في الفترة ما بـين              

لقائمـة  % ٣٥سيصوتون لقائمة فتح مقابل % ٤٢ع أن   أظهر االستطال قد   ، و  ٢٠٠٦/كانون الثاني ) ١٩
  .التغيير واإلصالح



    
  
  

 ١٦

 أظهـر أن    ٢٠٠٦/كانون ثاني ) ١٥-٩( خالل الفترة    ،وفي استطالع أعده الدكتور نبيل كوكلي     
  .لحماس% ٢٦,٧، مقابل %٣٥,٩قائمة حركة فتح ستحصل على 

لى القـوائم االنتخابيـة،     غالب تركز ع  ال في   ها نجد أن  ،وفي استقراء سريع لنتائج االستطالعات    
كـانون  ) ٣١-٢٩(ونجد أن استطالع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين             

وفي االستطالع اآلخر الـذي أجـراه فـي    . سيصوتون لقائمة فتح    % ٤٣أظهر أن   الذي  ،  ٢٠٠٥/أول
وقـد  . ون لقائمـة فـتح      سيـصوت % ٤٢أن  فيه  ، أظهر   ٢٠٠٦/كانون الثاني ) ١٩-١٧ (الفترة ما بين  

من أصوات القوائم، وبذلك نجد أن      % ٤٢,١أظهرت نتائج االنتخابات أن قائمة حركة فتح حصلت على          
استطالعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية هي األدق فيما يخص قائمة حركة فتح فقط،              

هنـا    قائمة التغيير واإلصالح، و  في حين نجد أن جميع االستطالعات لم تقترب من الحقيقة فيما يخص           
 تصل  ،تجدر اإلشارة إلى أن بعض االستطالعات أظهرت حالة من التردد لدى نسبة كبيرة من الناخبين              

لم يقرروا كما هو في استطالع      % ١٩كما هي في استطالع برنامج دراسات التنمية، وكذلك         % ٢١إلى  
  . المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

الفوز الساحق غير المتوقع في االستطالعات لقائمة التغييـر واإلصـالح           يبدو أن    ،سبقومما  
بـسبب   والذين لم يقرروا لصالح قائمة التغيير واإلصالح، وكذلك          ،تصويت غالبية المترددين  عائد إلى   

  .نسب الفوز المتوقعة للقوائم األخرى لصالح التغيير واإلصالحتحول 
  
 االنتخابات نتائج إلى فضتأ التي األسباب في قراءة •

  

حمـاس  تقـدم   أسباب ،تُرجع مجمل التحليالت التي تناولت نتائج االنتخابات الفلسطينية األخيرة     
كة ركة فتح ذاتها، أما ثانيها فيتعلق بح      روتراجع فتح إلى ثالثة مستويات من األسباب، أولها ما يتعلق بح          

  .  وعربياً، ودولياًحماس، وثالثها يتعلق بالظروف المحيطة فلسطينياً،
 وعدم تجانسها فـي ظـل       ، فتعود إلى هالمية الحركة    ، األسباب التي تتصل بحركة فتح     عنأما  

 يضاف إلـى ذلـك      ، قادرة على جذب الجمهور    )ياسر عرفات ( على شاكلة    )كاريزمية(غياب شخصية   
دتها، ووجود فجـوة    ، وعدم تجديد قيا   هاغياب الديمقراطية داخل  الحركة و  بين أجنحة    الصراعات العلنية 

الحركة والـسلطة، والتـي       أوساط الفساد المستشري في  األسباب األخرى   ومن  . بين قيادتها وقواعدها  
مواضـيع  إزاء   الـضعيفة قف الـسلطة    امووأخيراً يتحدث البعض عن     . تحتكر األولى معظم مناصبها   

   . الجدار العازلمثل محاوالت الحفر اإلسرائيلية تحت المسجد األقصى، وبناءمصيرية وحاسمة 



    
  
  

 ١٧

الفعـل الجهـادي المميـز      أما األسباب التي تتصل بحركة حماس، فتأتي التحليالت على ذكر           
، نظافة العمل الـسياسي، والخـدمات االجتماعيـة    كما أن   . للحركة، والذي كان على درجة من الكفاءة      

 بنـاء رصـيد   كبير فـي   قد أسهمت إلى حد، المميزة التي قدمتها الحركة للمجتمع الفلسطيني  والتعليمية
 ،حماسأوساط حركة   االنضباط الواضح في    األخرى في هذا السياق      ومن األسباب    .للحركة جيد   شعبي

يضاف إلـى ذلـك      .بالشكل المناسب  والتفاعل معها    ،لتحوالت الجارية في الحركة   واستيعاب كوادرها ل  
االتـصاالت الدوليـة     و بيـة، مة والمؤسـسات العر   على فتح عالقات مع العديد من األنظ      الحركة  قدرة  

  .ها على قائمة المنظمات اإلرهابيةدراجالمستمرة رغم إ
 إلـى  :أما الظروف المحيطة التي أسهمت في الوصول إلى هذه النتائج، فتعزوها التحليالت أوالً   

 فيما يتحدث البعض عن الموقف األمريكي واإلسرائيلي ،نزاهة االنتخابات التي أفرزت رأي الشارع بدقة
 واإلصرار على عدم مشاركتها في االنتخابات والحكومة الفلسطينية القادمة، في ظل            ، حركة حماس  من

ن بأن التحوالت اإلقليمية الجارية     يويرى بعض المحلل  . التهديد بقطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين     
  . ت والديمقراطية قد أثرت بطريقة مباشرة على النتائج فيما يخص اإلصالح واالنتخابا،في المنطقة

 المختلفة األطراف فعل وردود مواقف •
  على الصعيد الفلسطيني: أوالً

 تتـضمن   عليهـا   انتخبت  التي  سساأل" أن  على  ،)عباس  محمود( الفلسطينية  السلطة  رئيس  شدد
 بـو أ( أعلن  حماس،  عرضتها  التي  السياسية  للخطة  وخالفاً  ".اًسلمي  وحالً  سرائيلإ مع  للمفاوضات  خطة
 مبـادىء  هي السلطة بموجبه  تعمل  الذي  المركزي  ساساأل  نأب  ،النتائج  عقب  صحفي  مؤتمر  في  )مازن
 الـدولتين   فكرة  الطريق،  خريطة  العربية،  الجامعة  قرارات  وسلو،أ اتفاقات" :الفلسطينية  التحرير  منظمة
  ).٢٧/١/٢٠٠٦ ،هآرتس( ".١٩٤ لقرار وفقا الالجئين مشكلة وحل

 خيـارات   احتـرام   علـى   )مشعل  خالد( حماس  لحركة  ياسيالس  المكتب  رئيس  شدد  جانبه  من
 ال وأن الحركـة،  مرشـحي  انتخب ألنه ،الشعب هذا معاقبة يجوز ال أنه على وشدد الفلسطيني،  الشعب
 ألن  لحماس  اختياره  بسبب  الفلسطيني  الشعب  عن  مساعداتها  المتحدة  والواليات  األورروبية  الدول  تقطع
 يـوم   دمـشق   فـي   عقـد   الـذي   الـصحفي   المـؤتمر   فـي   مشعل وقال .االحتالل  بسبب  له  حق  ذلك
 منـذ   له  خططت  ألنها  االنتخابات  هذه  في  حققته  الذي  الساحق  بالفوز  تتفاجأ  لم  حماس إن ٢٨/١/٢٠٠٦

 ذلك  أن  وأكد  ،تسونامي  أو  زلزال  بأنه  حدث  ما  يصف  البعض  أن  مشعل  وأضاف .١٩٨٧ عام  انطالقها
 اإلرادة  عن  عبر  مبارك  تحول  بأنه  حدث  ما  ووصف  مصطلح،ال  داللة  يحمل  وال  التغيير  حجم  يناسب  قد

 ،الفلـسطيني   الشعب  شهداء  وجميع  الحركة  لشهداء  تكريما  جاء  حماس  فوز  إن  وقال .الحرة  الفلسطينية
   .وغيرهم الشقاقي وفتحي مصطفى علي وأبو عرفات ياسر الراحل الرئيس رأسهم وعلى
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 وتغييـره  الفلسطيني الواقع إصالح هي ،رئيسية  نقاط  ثالثة  في  تتركز  ،حماس  أولويات  أن  وأكد  
 علـى  الفلـسطيني  القـرار   مؤسسة  وترتيب  ذلك،  حول  الجماهير  وحشد  المقاومة  وحماية  األفضل،  إلى

  .الفلسطينية التحرير ومنظمة التشريعي ومجلس البلدية المجالس وهي الشراكة أساس
 القـوى  وجميـع  وفـتح   )عباس  دمحمو( الفلسطيني  الرئيس  مع  مشاورات  سيبدأ  أنه  إلى  وأشار

 أن  علـى   وشـدد  .المرحلة  مسؤولية  وتحمل  الوطنية  الشراكة  صيغة  إلى  الوصول  أجل  من  ،الفلسطينية
 تحـديات   مواجهـة   طبيعـة   علـى   للتفاهم  والدولي  واإلسالمي  العربي  محيطها  مع  ستتواصل  الحركة
 وسـيجري   كبيرة،  إسالمية  اداتوقي  العرب  القادة  من  عدد  مع  اتصاالت  أجرى  أنه  إلى  مشيراً  المرحلة،
 ومـن   ،اتهوطموح  الفلسطيني  الشعب  هم  ستحمل  حماس  إن  وقال .ذاته  للغرض  األوروبيين  مع  اتصاالً
  .وأمانة ثقة بكل للعالم نقلها ثم ومن األسرى ملف ضمنها
ـ خُ حيـث  األخرى، البرامج بين من برنامجها على بناء حماس مرشحي اختار  الشعب  أن  على  وأكد ري 
  .)٢٨/١/٢٠٠٦ الفضائية، الجزيرة قناة :رصد( حماس برنامج فاختار ،وفتح حماس برنامجي بين

المـساعدات ال   " في مقابلة مع رويترز في قطاع غزة         )اسماعيل هنية (  القيادي في حماس   وقال
 هذاو،   لشعبنا ومقاومته ولحماس   اً ولن تكون ابتزاز   ،على الشعب الفلسطيني    مسلطاً ن تكون سيفاً  أيمكن  

ي أ نحن ال نطلـب      ،في الوقت الذي نرفض فيه االبتزاز السياسي      "ضاف  أو ."المبدأ مرفوض من حيث  
 ."مام شعبنا الفلـسطيني   أوفي نفس الوقت الخيارات والبدائل المتاحة هي كثيرة         ،  العالم قطيعة بيننا وبين  

  ). ٢٨/١/٢٠٠٦ ،ويترزر( سرائيليحتالل اإلن حماس ملتزمة بالحفاظ على سالحها ومقاومة االإوقال 
 بأن السلطة الوطنيـة الفلـسطينية سـتواجه         )مازن سنقرط (وقد حذر وزير المالية الفلسطيني      

 وأعمال عنف إذا توقفت المعونات الخارجية ولم تُدفع مرتبات العاملين فـي القطـاع               ،مصاعب كبيرة 
  ).٢٨/١/٢٠٠٥بالعربية،  BBC. (العام

، عامـاً  ربعـين أكثر مـن    أ مسبوقة منذ انطالقتها قبل      لكن حركة فتح التي منيت بخسارة غير      
وقـال  . حمـاس  مر تشكيل الحكومة لحركـة    أ لى صفوف المعارضة تاركةً   إنها تفضل االنتقال    أكدت  أ
فتح لن تكـون  " في هذا السياق  ريحاأ والفائز عن دائرة     ، كبير المفاوضين الفلسطينيين   )صائب عريقات (

ضاف في تصريحات للصحافيين بعـد  أو". معارضةفي صفوف ال فتح ستكون ، من حكومة وطنية  جزءاً
تحمـل كافـة مـسوؤلياتهم الـسياسية واألمنيـة      ) حمـاس (على الذين فازوا "ن التقى الرئيس عباس   أ

 المنتخب  والنائب  فتح  في  القيادي  وأكد). ٢٧/١/٢٠٠٦وكالة األنباء الفرنسية،    (" واالقتصادية والوطنية 
، أن حركته لن تتراجع عن رفضها المشاركة فـي حكومـة         )د دحالن محم(خان يونس بغزة     دائرة  عن

نبارك لحمـاس فـي أن تتحمـل كـل      "وقال دحالن    ".قرار فتح نهائي  " على أن     مشدداً ،تشكلها حماس 
إن أبـدعت، وإن أخفقـت سـيحكم    "مشيرا إلى أن فتح ستكافئ الحركة الفـائزة     " األعباء والمسؤوليات 
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الذي خسر في المنافسة على أحد مقاعد       - )سمير مشهراوي (دي في فتح    وأكد القيا  ".الشعب على أدائها  
ـ              -مدينة غزة   ،تح المركزيـة  رفض حركته الدخول في حكومة مع حماس ودعا إلى اسـتقالة لجنـة ف
  .)٢٧/١/٢٠٠٦الجزيرة نت، ( "قيادة أزمة"وتشكيل 

 حركة حماس وحذّرها    القيادة العامة  - األمين العام للجبهة الشعبية    )أحمد جبريل (من جانبه هنأ    
 بإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني بعد النتائج البـاهرة           ،من وجود مشاريع وخطط من ِقبل جهات      

وهنـأ   . األمر الذي يتطلّب الحيطـة والحـذر       ،في االنتخابات التي أكّدت اإلصرار على خيار المقاومة       
، حماس باسم قيـادة الجهـاد فـي الـداخل           ، القيادي في حركة الجهاد االسالمي     )خالد البطش (الشيخ  

إن : ")اسـماعيل هنيـة   (في حين أكد     .والخارج بالفوز الكبير وأكّد على العالقات الطيبة بين الحركتين        
حماس ستعقد اجتماعاً مع األخوة في الجهاد اإلسالمي ضمن المشاورات التي تجريها حـول المـستقبل       

  .)٢٨/١/٢٠٠٦-٢٧المركز الفلسطيني لإلعالم،  ("الفلسطيني
وهنأت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين حركة المقاومة اإلسالمية حمـاس بفوزهـا، الـذي               

ـ  وقالت اللجان فـي بيـان صـادر       .بمقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني   " المستحق والكاسح "وصفته ب
 الثابت والـداعم علـى    من موقفناانطالقاً"، "حماس"لحركة " بأحر التهاني والتبريكات"إنها تبرق  : "عنها

الدوام لشعار اإلسالم هو الحل، والمتخندق حول خيار المقاومة والبندقية الشريفة، التي أذلت الـصهاينة            
في القطاع، والتي ستخرجه من باقي أراضينا السليبة بإذن اهللا، وبجهد أبناء شعبنا المرابط، الـذي لـم                  

هذا الفـوز المـستحق لقائمـة       "اعتبرت اللجان أن    و ".يبخل على فلسطين، ال بمال وال بجهد وال بنفس        
 وموقف لجان المقاومة الشعبية في      ،التغيير واإلصالح بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي لهو فوز لرؤية        

جانب أخوتنا في حركـة حمـاس فـي         ى  لإفلسطين، والتي أثبتت نجاعتها ونجاح خيارها، الذي وقف         
كل ما نملك، ليس منةً منا على أحد، بل هو مـن منطلـق              خوضها لغمار المجلس التشريعي، ودعمها ب     

حرصنا على شعبنا ومقاومته ومسيرة كفاحه الطويلة، والتي لن نجد أجدر من إخواننا في حركة حماس                
  .)٢٨/١/٢٠٠٦-٢٧المركز الفلسطيني لإلعالم،  ("على تحمل هذه األمانة الثقيلة

  اإلسرائيليعلى الصعيد : ثانياً
المختلفة في إسرائيل على وصف فوز حركـة حمـاس فـي            تالت السياسية   التكاتفقت مواقف   

االنتخابات التشريعية الفلسطينية بالزلزال السياسي من جهة، وعلى رفض التفاوض مع الحركة طالمـا              
ومع ذلـك فقـد اختلفـت هـذه         . ال تعترف بالدولة اليهودية، وبقيت محتفظةً بسالحها من جهة أخرى         

أسـباب فـوز حمـاس إلـى         إسـرائيلية فبينما عزت أحزاب    . ب هذا الزلزال  التكتالت في تحديد أسبا   
لدى لجمهـور    -حسب هذا الرأي  –القناعة  عزز  حادي الجانب من غزة، الذي      األاالنسحاب اإلسرائيلي   

ـ مـا يـراه الفلـسطينيون       ل النتـزاع    هو الطريقة األفض  " العنف"لوب  الفلسطيني بأن أس   مـن   اًحقوق
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 وحزب العمل على انعدام الشريك في الطرف اآلخـر          ومن جانب آخر ركز حزب كديما     . ييناإلسرائيل
 على غرار ما جرى فـي  ، أحادي الجانب في الضفة الغربية في المرحلة القادمة   في محاولة لفرض حلّ   

  .  غزة، وتحديد حدود الدولة العبرية وفق أسس ديمغرافية على ما يبدو
فـي  ) حمـاس (رسمي من فوز حركـة المقاومـة اإلسـالمية          أعلنت إسرائيل موقفها ال   وقد  
ومة  أنها لن تتفاوض مع حك     )إيهود أولمرت (على لسان القائم بأعمال الحكومة      تشريعية،  االنتخابات ال 

 بـأن   )أولمـرت (وأضـاف   ). ٢٧/١/٢٠٠٦،  "بالعبرية"هآرتس  ( فلسطينية تضم وزراء من حماس    
 عـن   التخلـي جريد حماس من سالحها، ودفعها إلـى        إسرائيل ستسعى إلى إقناع المجتمع الدولي بت      

قـال رئـيس الـوزراء    من جهة أخـرى  و. )Ynetnews, 27/1/2006(دعوتها لتدمير الدولة العبرية 
يتوجب علـى حمـاس االسـتعداد لوقـف         : )ديمااك( من حزب    )شمعون بيرس (االسرائيلي السابق،   

  . (Haaretz, 26/01/2006) المساعدات الدولية للفلسطينيين
ن على إسرائيل أن تنتظر وترى مـاذا سـيجري      أ )عمير بيرتس (رئيس حزب العمل،    وعقّب  

:  وأضـاف بيـرتس  ! سيبقى رئيساً للسلطة الفلسطينية)أبو مازن(وإذا ما كان     ،في السلطة الفلسطينية  
ألن هنـاك   .  ولن نوافق على تجميد العمليـة الـسياسية        ،جبرنا فسنقوم بخطوات أحادية الجانب    إذا أُ "
 وأعلن أن حزب    ." والتغييرات في السلطة الفلسطينية لن تقلبنا إلى رهائن        ،وضوعات متعلقة بنا فقط   م

العمل لن يتفاوض مع حماس، ولن يسهم في تعزيز حماس وجعلها المنظمة المركزية التـي تحـرك                 
الـسابق  من ناحيته، قال بن إليعيزر وزير الدفاع      ). ٢٧/١/٢٠٠٦،  "بالعبرية"معاريف  (إيقاع المنطقة   

يجب االنتظار لمعرفة كيف سينظم الفلـسطينيون أنفـسهم، ذلـك أن الدسـتور              ): من حزب العمل  (
مضيفاً بأن إسرائيل مـستعدة للحـديث   . الفلسطيني ال يلزم الرئيس تكليف أكبر الكتل تشكيل الحكومة      

  . (Ynetnews, 26/1/2006)مع أي كان شرط اعترافه باألخيرة بوصفها دولةً يهوديةً 
لقـد  ): "حركة طالبان هنا( في مقال له بعنوان   )بنيامين نتنياهو (" الليكود"ما عقّب رئيس حزب     ك

 متر عنا، وعلى مقربة من مطار       ١٠٠٠وكل هذا يجري على بعد      . تابعة إليران " حماستان"قامت دولة   
: اف نتنياهو وأض". ويجري الحديث عن قيام دولة إسالمية أيدي كل قادتها ملطخة بالدماء          . اللد والقدس 

وال يمكن التوصل معها إلى تفاهمات ألن الحركة تدعو إلى إبـادة دولـة              . حماس ستظل نفسها حماس   "
وعلينا إعادة سياسة تحصين الحدود واألمن التي قادها الليكود، ووقف سياسة االنسحابات في             . إسرائيل

  ).٢٧/١/٢٠٠٦، "بالعبرية"يديعوت " (المقابل التي انتهجتها الحكومة اإلسرائيلية
يوفـال  ( قال رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيـست،          ،وفي حديث لإلذاعة اإلسرائيلية   

إنه كان بإمكان إسرائيل منع حركة حماس من تحقيـق إنجـازات فـي              :  من حزب الليكود   )شطاينيتس
فشالً ذريعـاً  كومة الحفشلت : انتخابات السلطة الفلسطينية عن طريق منع إجراء االنتخابات، وتابع قائال    
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وأضاف كان باإلمكان منع إجـراء      . في حربها مع حماس، واصفاً فوز الحركة في االنتخابات بالزلزال         
  .(Haaretz, 26/01/2006)االنتخابات حتى لو كان الثمن مواجهة مع الواليات المتحدة 

جة مباشـرة  بأن فوز حماس هو نتيله وكان نُِقل عن مصادر في حزب الليكود في أول رد فعل      
لفك االرتباط، ذلك أن الفلسطينيين أدركوا بأن اإلرهاب والعنف هو الطريـق إلـى تحقيـق إنجـازات         

ستكون تابعـة   ) حماسية( بأن أولمرت وكديما يؤسسون لدولة إرهاب        ،وأضافت المصادر ذاتها  . سياسية
  .(Ynetnews, 26/1/2006)إليران على بعد كيلومترات معدودة من المراكز السكانية في إسرائيل 

محمـود  (إنه علـى    " اليميني المتطرف " من االتحاد القومي     )آفي إيتام (وقال عضو الكنيست،    
، ووزراء حكومته الذين فضلوا االستـسالم أمـام   )إليهود أولمرت ( أن يرسل باقةً من الورد       )الزهار

 اليهـود مـن     بدالً من العمل على تصفية قادة حماس، اختارت الحكومة طـرد          : اإلرهاب، وأضاف 
ــرائيل     ــى إس ــصر عل ــاب تنت ــاس واإلره ــق حم ــسطينيين أن طري ــت للفل ــهم، لتثب أرض

(Ynetnews, 26.1.06).  
على أن انتصار حماس كان نتيجـةً       ) المفدال( من الحزب القومي الديني      )ليفرزفلون أو (وأكد  

يمينـي  "تنـو    من يـسرائيل بي    )أفيغدور ليبرمان (بينما ذهب   . لالنسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة     
 ,Jerusalem Post)   نـصراً لإلسـالم الراديكـالي   عدبأن نتائج االنتخابات الفلسطينية تُ" متطرف

26/1/2006).  
، فـي مقابلـة مـع اإلذاعـة     )يوسـي بيلـين  (ومن جهته قال رئيس حزب ميرتس اليساري       

ي تقويـة حركـة      قد ساهم كثيراً ف    ،بأن انسحاب إسرائيل أحادي الجانب من قطاع غزة       : اإلسرائيلية
ال تزال إمكانية التوصل إلى تسوية مـع        : وأضاف بأنه . حماس، ألن ذلك أضعف السلطة الفلسطينية     

 بـإطالق   )إيهـود أولمـرت   (القائم بأعمال رئيس الحكومـة      )بيلين(العناصر المعتدلة قائمةً، وطالب     
ى تسوية فـي    مفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأضاف أنه في حال عدم التوصل إل            

  .(Haaretz, 26/01/2006) فإن حماس ستنتصر في االنتخابات القادمة   ،الفترة المقبلة
 

 والدوليواإلقليمي على الصعيد العربي : ثالثاً

  ةالعربيالمواقف . ١
  الرسمية العربية المواقف .أ

 كيـل ال  ممارسـة   مـن   المتحـدة   الواليات  العربية،  للجامعة  العام  األمين  )موسى  عمرو( حذر
 االنتخابـات   هـذه   نتـائج   ترفض  فيما  الديمقراطية  لتعزيز  واشنطن  تسعى  أن  يمكن  ال" :قائالً  بمكيالين

 دافـوس   منتـدى   هـامش   على  )موسى  عمرو( العربية  الدول  للجامعة  العام  األمين  وقال  ".الديمقراطية
 حمـاس  كانـت  إذا" وأضاف .الحكم في آخر وجهاً ستظهر  حماس  إن  سويسرا،  في  العالمي  االقتصادي
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 إلـى   والوصـول   والتفاوض  الحكم  مسؤولية  لديها  تكون  بحيث  ،السلطة  موقع  في  وهي  حكومة  ستشكل
 إلـى   موسى  وأشار ".الشارع  في  أفرادا  ينتشر  الذي  حماس  تنظيم  عن  مختلفاً  شيئاً  هذا  فسيكون  السالم،
 القـادم،  آذار /مارس في إجراؤها المقرر االنتخابات بعد إسرائيل داعياً للسالم،  شريكين  وجود  ضرورة

  .)٢٧/١/٢٠٠٦ -بالعربية BBC( السالم نحو للمضي حكومتهم كانت أياً الفلسطينيين مساعدة إلى
 محمـود   الفلـسطيني   الـرئيس   مع  هاتفي  اتصال  خالل  الثاني  اهللا  عبد  الملك  أكد  ،األردن  وفي

 أملـه  عـن   معرباً  ريعية،التش  االنتخابات  نتائج  كانت  مهما  السالم  عملية  استمرار  ضرورة  على  ،عباس
 األردنـي  الملـك   أشار  كما .المستقلة  الفلسطينية  الدولة  بناء  طريق  على  خطوة  االنتخابات  تشكل  أن  في
 سـيبقى   الـدولتين   حل  فإن  االنتخابات،  نتائج  كانت  مهما  أنه  إلى  ،الفرنسي  بالبرلمان  أعضاء  لقائه  أثناء
 واإلسـرائيلي   الفلسطيني  الجانبين  ودعا .المنطقة  يف  واألمن  االستقرار  إلرساء  والمعقول  المنطقي  الحل
 القـضية   مـستقبل   فـي   حاسمين  سيكونان  القادمين  العامين  أن  واعتبر  المفاوضات،  لطاولة العودة  إلى

  .)٢٧/١/٢٠٠٦، الجزيرة نت (الفلسطينية
 وقـال   الفلسطينية،  التشريعية  االنتخابات  بنجاح  الفلسطيني  الرئيس  قطر  أمير  هنأ  ،الدوحة  وفي

 ستكون  االنتخابية  العملية  هذه  إن  ،)عباس  محمود( مع  هاتفي  اتصال  في  )ثاني  آل  خليفة  بن  حمد( الشيخ
 رئـيس  مـع  هاتفيـاً   اتصاالً  قطر  أمير  أجرى  كما .الفلسطينية  الدولة  بناء  طريق  على  إيجابية  نتائج  لها

 فـي   الحركـة   بفـوز  فيـه   هنـأه   ،)مشعل  خالد( )حماس( اإلسالمية  المقاومة  لحركة  السياسي  المكتب
، الجزيـرة نـت   ( والرخاء  واالستقرار  األمن  الفلسطيني  للشعب  متمنياً  الفلسطينية،  التشريعية  االنتخابات

٢٧/١/٢٠٠٦(.  
 بنجـاح   ،)محمود عباس ( نظيره الفلسطيني    )علي عبد اهللا صالح   (من جانبه هنأ الرئيس اليمني      

 ،عمليـة الـسالم   شريعي الجديد المضي فياالنتخابات التشريعية وطالب من حركة حماس والمجلس الت
مالـه وحقوقـه الوطنيـة    آللشعب الفلـسطيني طموحاتـه و    وبما يحقق، لقرارات الشرعية الدوليةفقاًو

عنه  ال شك أن ما أسفرت "،نباء اليمنية الرسميةوقال صالح في رسالة بثت نصها وكالة األ .المشروعة
  دليل على ما يتمتع به الشعب الفلـسطيني مـن الحريـة   ،من نتائج واستحقاقات ديمقراطيةاالنتخابات 

  ). ٢٧/١/٢٠٠٦وكالة األنباء اليمنية، " (الكاملة في ممارسة حقه في اختيار ممثليه
 ،باالنتخابـات  فوزهـا  علـى   حماس  حركة  هنأ  فقد  )السنيورة  فؤاد( اللبناني  الوزراء  رئيس  أما

-اللبنانيـة   العالقـات   في  البحث  استئناف  على )مشعل  خالد( للحركة  السياسي  المكتب  رئيس  مع  واتفق
 الفلسطيني  الشعب  مسؤولية  تحمل  إلى  حماس  حركة  )الحريري  سعد( النائب  دعا  جانبه  ومن .الفلسطينية

  .)٢٨/١/٢٠٠٦ نت، الجزيرة( "إسرائيل مع السالم عن البحث كيفية حول قرار واتخاذ"
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  الشعبية العربية المواقف .ب
 اإلسـالمي   العمـل   جبهـة   لحزب  العام  األمين  )منصور  حمزة( تبراع ،الشعبي  الصعيد  وعلى

 التـي   الجديدة  المسيرة  هذه  دعم  بضرورة  والمسلمين  العرب  الحكام  إلى  رسالة  حماس  فوز  أن  ،األردني
 اإلدارة  أطلقتهـا   التـي   التهديـدات   بعـد   خـصوصاً   وإرادته،  حريته  بملء" الفلسطيني  الشعب  قررها

 األردن  فـي   الشعبية  الوحدة  لحزب  العام  األمين  أما ".حماس  حركة  تجاه  بياألورو  واالتحاد  ،األميركية
 الـشعب  ستمكن الفلسطيني، الشعب تاريخ في ونوعيةً جديدةً مرحلةً حماس فوز اعتبر فقد )ذياب  سعيد(

 فـي   استشرى  الذي  للفساد  حداً وستضع  نضاله،  وأشكال  وأولوياته  خياراته  ترتيب  إعادة  من  الفلسطيني
 هـو   حماس  فوز  أن  )الشناق  أحمد( الدستوري  الوطني  للحزب  العام  األمين  واعتبر .لفلسطينيةا  السلطة
، الجزيرة نـت  ( القادمة  المرحلة  في  للحركة  جديد  خطاب  هناك  يكون  أن  وتوقع  .الفلسطيني  للشعب  فوز
٢٧/١/٢٠٠٦(.  

 إلـى   ودعتهـا   االنتخابي  بفوزها  حماس  المحظورة  المسلمين  اإلخوان  جماعة  هنأت  مصر  وفي
 علـى   حمـاس   )العريـان   عـصام ( الجماعة  في  القيادي  وحث  .إسرائيل  مواجهة  في  الصفوف  توحيد

 ليتوحـد   الفلسطيني  المجتمع  داخل  اللحمة  بناء  وإعادة  ،السابق  الفلسطيني  النضال  دروس  من" االستفادة
 إلـى   وأشار  .طينيالفلس  الشعب  إرادة  احترام  إلى  المتحدة  والواليات  العالم  دول  دعا  كما ".برلمانه  خلف
 تعتمـد   والعـراق،   فلـسطين   في  كما  االحتالل  تحت  الشعوب  فيها  بما  المنطقة  أن  أكدت  االنتخابات  أن

 لـصحيفة  التنفيـذي  التحريـر  رئـيس   )قنديل  الحليم  عبد( قال متصل  سياق  فيو .للحياة  مذهبا  اإلسالم
 القـضية   حل  في  ودورها  لميةالعا  التوازنات  في  كبيرةً  أزمةً  سيحدث  حماس  فوز  إن  الناصري،  العربي

   .)٢٧/١/٢٠٠٦، الجزيرة نت( السلطة في لوجودها واإلسرائيلي األميركي للرفض نظراً الفلسطينية،
 إلى  الغربية  الدول  ،المغرب  في  إسالمية  جماعة  أكبر  واإلحسان  العدل  حركة  دعت  الرباط  وفي

  .)٢٧/١/٢٠٠٦، الجزيرة نت( الفلسطيني الشعب خيار احترام
  وقف األمريكيالم. ٢

جـرس  " إن نتائج االنتخابات البرلمانية الفلسطينية تمثـل  ،) بوشجورج( األمريكي قال الرئيس 
 سنوات، وهي تعكس عـدم      ١٠لقيادة حركة فتح التي تتولى السلطة في األراضي الفلسطينية منذ           " تنبيه

" شـريكا فـي الـسالم    " إن حماس ال يمكن أن تكون     ،غير أنه قال   .رضا الناخبين ورغبتهم في التغيير    
   ."تذكرني بقوة الديمقراطية"لنتائج وقال إن ا ،رنامجها يدعو إلى تدمير إسرائيلطالما أن ب

إن النـاس يطـالبون     . من الواضح أن الناس غير راضين عن الوضـع القـائم          " أن   ،وأضاف
بية أبنائهم في   إنهم يريدون أن يكونوا قادرين على تر      . والناس يريدون خدمات  . بحكومة أمينة ومخلصة  
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ولـذلك  . مناخ يستطيعون الحصول فيه على تعليم جيد، ويستطيعون الحصول فيه على الرعاية الصحية     
  ." فإن االنتخابات يجب أن تفتح عيون الحرس القديم هناك في األراضي الفلسطينية

 عن   على وجود نظام ديمقراطي سليم، لكنه أعرب        دليالً ، إنه يرحب بتنافس األفكار    بوشوقال  
تمسكت ببرنامجها السياسي الـذي     ما  إذا  " شريكا في السالم  "شكوكه في إمكانية أن تكون حركة حماس        

  .  واحتفظت بجناحها العسكري المسلح،يدعو إلى تدمير إسرائيل
لكننـي سأواصـل    "ثم أضاف   " سيتابع باهتمام شديد كيفية تشكيل الحكومة     "وأشار بوش إلى أنه     

و، من أنه إذا كان برنامجك هو تدمير إسرائيل، فإن ذلك يعني أنك لست شريكا               تذكير الناس بما قلته للت    
  ." في السالم، وأنك لست مهتما بالسالم

الحزب السياسي  " في أن    المتمثلة ،كرر الرئيس ذكر ما تنص عليه سياسة الواليات المتحدة        قد  و
  ." معهالذي يعلن بوضوح تدمير إسرائيل كجزء من برنامجه هو حزب لن نتعامل 

موقـع وزارة    (. بمنـصبه  )محمود عباس (كما أعرب بوش عن أمله في أن يحتفظ الرئيس الفلسطيني           
  .)٢٦/١/٢٠٠٦الخارجية األمريكية، 

  عن تهانيهـا للـرئيس     )كوندوليزا رايس ( أعربت وزيرة الخارجية األميركية      ،من ناحية أخرى  
لشعب الفلسطيني علـى التـصويت فـي    من ا% ٨٠إنه عندما يقبل  "عباس وللشعب الفلسطيني، وقالت     

ون سببا باعثا علـى الـشعور       ، فإن ذلك ينبغي أن يك     ونزيهة، انتخابات خالية من العنف    انتخابات حرة   
   ."باألمل

إن الفلسطينيين على ما يبدو صوتوا لصالح التغيير، ولكننا نعتقـد أن تطلعـاتهم              "قالت رايس   و
   ."إلى السالم وإلى حياة مسالمة لم تتغير

فـي  ال سيما " كان بكل الحسابات ال يفي باحتياجاتهم"قالت رايس إن الفلسطينيين تحملوا حكما      و
  .  فاسدا إلى حد كبير–على حد قولها–ي السابق ياسر عرفات، الذي كان ظل قيادة الرئيس الفلسطين

ال يمكـن   " قالت إن طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني        ،غير أن وزيرة الخارجية األميركية    
أن تتحقق إال بحل الدولتين، الذي يتطلب نبذ العنف، واالبتعاد عن اإلرهاب، والقبول بحق إسرائيل فـي   

   ."جود، ونزع سالح الجماعات المسلحةالو
فال يمكن أن تكـون     . لم يتغير "وعن حماس قالت رايس إن موقف الواليات المتحدة من حماس           

   ."قدم في السياسة وأخرى في اإلرهابلك 
عـن مبـادئ    " بالحـديث بوضـوح وصـدق     " رايس الفلسطينيين والمجتمع الـدولي       وطالبت

إن "وأضـافت  . الديمقراطية، التي قالت إنها ال تتمشى على اإلطالق مع اإلرهـاب والعنـف المطلـق         
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موقع وزارة الخارجيـة  ( "ما تجلب التزامات ومسؤوليات كذلكالديمقراطية ال تجلب الحقوق فحسب، وإن   
  .)٢٦/١/٢٠٠٦األمريكية، 

  

  المواقف األوروبية . ٣
ن المفوضـية سـتتعاون   أ ،)فالدنر-فيريرو بينيتا(وروبية للعالقات الخارجية المفوضة األكدت  أ

 ".هدافها بطريقـة سـلمية     إذا كانت مصممة على التوصل إلى أ        تكن ياًأ"مع الحكومة الفلسطينية المقبلة     
والمبـادىء    ودولـة القـانون  ،نـسان  اإلاألمر ال يتعلق بأحزاب سياسية بـل بحقـوق  "وأضافت أن 
  .)٢٦/١/٢٠٠٦ وكالة األنباء الفرنسية،(" الديموقراطية

فـوز   نأ ،)خافيير سوالنا(وروبي الخارجية على لسياسة االتحاد األعلن الممثل األأومن جهته 
 سقبل مجل ثنين منإل سيخضع لدرس ا،"وضع جديد كلياً"مام أوروبي ن يضع االتحاد األأحماس يمكن 

 .وروبيوزراء خارجية االتحاد األ"

ويطالبها ،  رهابيةإوروبي يضع حماس على الئحة المنظمات التي يعتبرها         ن االتحاد األ  أذكر  يو
 ).٢٦/١/٢٠٠٦ وكالة األنباء الفرنسية،( سرائيلإبالتخلي عن العنف واالعتراف ب

 ماس إلى التخلي عـن  حدعا، )جاك سترو(وفي أنقرة التي يزورها وزير الخارجية البريطاني 

العنـف    تـرفض أن ،المجتمع الدولي يرغب من حمـاس "وقال سترو إن . العنف واالعتراف بإسرائيل
 ".إسرائيلبالشكل المناسب وتعترف بوجود 

 نها ستحصل علـى دعـم  إ ف،لى حزب سياسي سلميإن تتحول أ استطاعت حماس إذااف أضو

دعـم  " وألى حزب سياسي سـلمي  إ بين التحول اًن خيارن حماس تواجه اآلأ المجتمع الدولي موضحاً
  .)٢٦/١/٢٠٠٦وكالة األنباء الفرنسية،  ("رهاباإل

ثـر فـوز حركـة    إ" قلقـه " عن )انبفيل دومينيك دو(سي عرب رئيس الوزراء الفرن   أمن جهته   
وقال  ".نبذ العنف" على ضرورة الفلسطينية مؤكداً في االنتخابات التشريعية) حماس(سالمية المقاومة اإل

ضـمان الـشروط   "مل في عرب عن األأو ".عراب عن قلقيلى اإلإمام وضع يدفعني أننا إ ")دو فيلبان(
 هـذه الـشروط   ، فـإن لى فرنساإنه بالنسبة أوتابع ". الضرورية للعمل مع حكومة فلسطينية مهما كانت  

ـ     ك".  المحـددة  هداف الـسالم  أتقدم بحسب    حرازإ وقبول   ، نبذ العنف  والًأبالطبع هي   " ـ مـا طالـب ب
  ).٢٦/١/٢٠٠٦وكالة األنباء الفرنسية، " (سرائيل وباالتفاقات الدوليةإاالعتراف بدولة "

سلبي " ن الفوز المعلن لحماسأ )سيلفيو برلوسكوني(يطالية علن رئيس الحكومة اإلأوفي روما 
لى الـسالم بـين   إالتوصل  ملنا به من احتمالأن كل ما إ ف،سفخبار لألكدت هذه األذا تأإ"وقال ". جداً
وعبـر  ". لى وقت غير معـروف     إ  ستؤجل ،سرائيل وفلسطين دولتان مستقلتان صديقتان تعيشان بسالم      إ



    
  
  

 ٢٦

وكالـة األنبـاء الفرنـسية،       ("المتطرفـة  غالبية الشعب الفلسطيني تؤمن بهذه المنظمة     "ن  سفه أل أعن  
٢٦/١/٢٠٠٦.(  

العنـف   لى التخلي عن  إ حماس   )رشتانماي-فرانك فالتر (ي  لمانوفي لندن دعا وزير الخارجية األ     
نـه يتعـين   أ حذرت الحكومة السويدية حماس مـن  وفي ستوكهولم .سرائيل بالوجودإواالعتراف بحق 

وفي كوبنهاغن دعـا  . وروبي والسويد خصوصاًرادت التعاون مع االتحاد األأ ذاإعليها تغيير سياستها 
حل سلمي من خالل التفاوض      لىإلتوصل  لى العمل ل  إ حماس   )ربير ستيغ مول  (وزير خارجية الدنمارك    

. ذا تولت حمـاس الحكـم     إلمساعدتها للفلسطينيين   " لن تضع حداً  "ن الدنمارك   أكد مولر   أو. سرائيلإمع  
وفـي   .سـنوياً )  مليـون يـورو    ١٥,٣( مليون كورون دنماركي     ١١٤وتبلغ قيمة هذه المساعدة نحو      

واصلت الـسعي   ذاإال يمكننا التعاون مع حماس "  الهولنديةمستردام قال متحدث باسم وزارة الخارجيةأ
لـى  إل مبعوث وزارة الخارجية الروسية  خرى قا أومن جهة   ". عمال عنف أ والقيام ب  ،يلسرائإلى تدمير   إ

قامة دولة  إ وبالتالي   ، سلمياً حالً"ن تؤيد   أن روسيا تتوقع من حماس      إ )كالوغين لكسندرأ(وسط  الشرق األ 
يونـاس غـار   (علن وزير الخارجية النروجـي  أو". سرائيلإلى جانب إم مستقلة تتعايش بسال فلسطينية
وكالة  ()حماس(سالمية  لسطينية تشكلها حركة المقاومة اإل    ف ن بالده مستعدة للحوار مع حكومة     أ )ستور

  ).٢٦/١/٢٠٠٦األنباء الفرنسية، 
 يزيـد   ذلك  نأ  معتبراً  حماس،  حركة  حققته  الذي  الكبير  الفوز  بشأن  مخاوف  الفاتيكان أبدى وقد

  ).٢٨/١/٢٠٠٦ الجزيرة نت، (ضبابيةً األوسط الشرق منطقة في السالم مسلسل
  الرباعية الدوليةموقف . ٤

 العنـف  عـن  التخلي" إلى ،حماس فوز على لها فعل  رد  أول  في  الدولية  الرباعية  اللجنة  دعت
 أن األميركيـة  خارجيةال وزارة أصدرته بيان في اللجنة وذكرت ".الوجود  في  إسرائيل  بحق  واالعتراف

 ،واإلرهـاب  العنف عن الديمقراطية العملية في المشاركين  جميع  تخلي  يستوجب  دولتين  على  يقوم  حالً"
 وأضـاف  ".الطريـق   خريطة  ذلك  توضح  كما  أسلحتهم  ونزع  الوجود  في  إسرائيل  حق  على  وموافقتهم

 نـشاط   بين  أساسي  تناقض  وجود  يدتأك  كررتُ" الرباعية  اللجنة  أن  -باالسم  حماس  يذكر  لم  الذي- البيان
  .)Reuters, 26/1/2006( "دولة بناء وبين والمليشيات المسلحة المجموعات

   أخرىإقليمية ودوليةمواقف . ٥
لـى  إوسـط، الـسلطة الفلـسطينية       كبر في الشرق األ   ، المانح األ  دعت اليابان في سياق دولي    

كـد وزيـر   أو. الفلـسطينية  بات التشريعية بعد فوز حركة حماس في االنتخا     " المتطرفين السيطرة على "
جـل الـسالم   أ من الفلسطينية جهوداً ن تبذل السلطةأتأمل في "ن طوكيو   أله  ان  الخارجية الياباني في بي   

  )Reuters, 27/1/2007 (".سبيل المثال  لخريطة الطريق، كالسيطرة على الفلسطينيين، علىطبقاً
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 ، قيـادة حمـاس  المقبلـة  طالبة للحكومة الفلسطينيةلى النداءات الدولية الم إانضمت الصينوقد 
 نترنـت علـى اإل  شر على موقعهـا     وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان نُ      . سرائيلإبالتفاوض مع   

مل فـي  يحدونا األ"ضافت أو". ترحب الصين باالكتمال السلس النتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني     "
سرائيل من خالل المفاوضات الـسلمية  إوتحل النزاع مع   الوحدةن تحافظ كل الفصائل الفلسطينية علىأ

  ).٢٧/١/٢٠٠٦موقع وزارة الخارجية الصينية، " (والوسائل السياسية
منتـدى    علـى هـامش  )رجب طيب اردوغان(علن رئيس الوزراء التركي وفي سياق إقليمي أ 

. سرائيل وحكومة حماس   إ  بين "كوسيط"ن بالده مستعدة للعمل     أ ،وس االقتصادي العالمي في سويسرا    داف
ن نقـوم  أيمكننا  ")نانأكوفي ( مم المتحدةلألمين العام  لدى خروجه من لقاء مع األ)ردوغانأ(وضح أو

ربمـا تـستطيع منظمـة المـؤتمر     "ر طـا ضاف في هذا اإلأو". سرائيل وفلسطينإبدور وسيط ما بين   
 حث هذه المسألة في دافوس مـع الـرئيس  نه بأ ، مؤكداًيضاًأفي هذا االتجاه " مهم سالمي لعب دوراإل

 وعلق على االنتصار الكبير الذي حققته حركة حمـاس فـي االنتخابـات    .)برويز مشرف(الباكستاني 

ن ألكنـه شـدد علـى    ". م الأوافقنا عليـه  أيجب احترام خيار الفلسطينيين  "ه  التشريعية الفلسطينية بقول  
سـرائيل  إحد شركاء   أوتعتبر تركيا   . يتبادال االعتراف و" مر الواقع ن يقبال باأل  أيجب  "سرائيل وحماس   إ

 عالقـات مـع   يـضاً أنقرة تقيم ألكن . اتفاقات تعاون عسكري ١٩٩٦ في المنطقة منذ وقع البلدان العام 
  ).٢٧/١/٢٠٠٦وكالة األنباء الفرنسية، ( مطالبتهم بدولة فلسطينية الفلسطينيين وتدعم

 .التـشريعية   االنتخابات  في  فوزها  على  اإلسالمية  المقاومة  حركة  إيران  هنأت أخرى  جهة  من  
 مواصـلة " النـاخبين   باختيار  له  بيان  في  )آصفي  رضا  حميد( اإليرانية  الخارجية  باسم  المتحدث  وأشاد
 عن  للدفاع  الفلسطيني  الشعب  وحدة  ستعزز  االنتخابات  نتائج  إن  وقال  ".االحتالل  ضد  والمقاومة  النضال
  .)٢٦/١/٦٢٠٠ نت، الجزيرة( حقوقه

 الفلسطيني السياسي التحول تداعيات •
 أن المجتمع الفلسطيني قد شهد تحوالت مهمة، وبرزت فيه قوى اجتماعية   ،أكدت نتائج االنتخابات  

مـن  و. جديدة لم تكن معروفة، مثل منظمات المجتمع المدني، والتي أثرت في العملية االنتخابية بقـوة              
نفسها لتزيل العوائق وتحارب الفساد، وقد تخـرج النخـب          المتوقع في أعقاب النتائج أن ترتد فتح على         

وسيكون على حماس التعامل مع عدد مـن       . الفتحاوية من فتح من العمل الفلسطيني خالل الفترة القادمة        
االستحقاقات، فهناك استحقاق قانوني سياسي وهو أن منظمة التحرير هي الممثل الـشرعي والوحيـد،               

 ألن من وقعها هو     ،الستحقاق، فالمجلس التشريعي ال يغير في االتفاقيات      وحماس البد لها أن تقدر هذا ا      
فهناك إشكاالت بين المجلس وصالحياته، فالحل ينبغـي أن         . منظمة التحرير، وليس السلطة أو المجلس     

  .يكون في دخول حماس إلى المنظمة، ومعالجة قضية الميثاق الوطني الذي ألغي ولم يقترح له البديل
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يؤدي فوز حماس إلى رفع مقاعد حـزب الليكـود بزعامـة             فقد   ،مستوى اإلسرائيلي على ال أما  
عتقـد  و اليمين الذي ي   حناإلسرائيلي  المجتمع  سيزداد ميل    .ي الصدارة ف )كاديما( حزب   ، مع بقاء  نتنياهو

ستعمل القيادة اإلسرائيلية على     .بوجود حماس عملية السالم سوف تتوقف     ، بحجة أن    نه سيواجه حماس  أ
وجـود   ، مدعيـةً أن بمظهر المدافع عن عملية السالمدة تطرفها في التعامل مع الفلسطينيين، لتظهر  زيا

دي ارتباط أحـا ، وخيار فك    استمرارها في تقديم المبادرات، على قاعدة عدم وجود الشريك        منع  يحماس  
  .الجانب في الضفة يعمل على تحديد حدود إسرائيل بناء على أسس ديمغرافية

، تنتشر ظاهرة الخوف من االنتخابات في الدول العربيـة  من المتوقع أن  ،توى العربي وعلى المس 
قراطية  ظاهرة الديم  تعمل هذه الحكومات على وضع العراقيل أمام العملية االنتخابية، خشية انتشار          وأن  

 .وصل إلى البرلمان من يخالفون الحكم واتجاهاته العامةالفلسطينية الحرة، والتي قد تُ
التصريحات األمريكية واإلسرائيلية واألوربية المتخوفة     فعلى الرغم من     ،لى الصعيد الدولي  أما ع 

إقامة السالم بوجود   أنه يمكن   ب من موقف    صرحت في أكثر  قد  من فوز حماس، إالّ أن الواليات المتحدة        
 .يلسرائ، مشترطاً تهديد إ   س بأنه حريص على قبول حكومة تقودها حما       )بوشجورج  (حماس، وصرح   

النظام الـدولي    أن يعيد    ،ومع االعتقاد أن حماس ستتعامل مع المجتمع الدولي بحكمة، فإنه من المتوقع           
 واتضاح برنامجها السياسي واإلصالحي     ،، خصوصاً بعد استقرار الحكم لها     ظر في موقفه من حماس    نال

  .الواقعي خالل األشهر الثالثة األولى لتولي الحكومة
   حماس حركة مأما المقبلة المرحلة حدياتت •

  :بالتالي تلخيصها فيمكن ،المقبلة المرحلة في حماس تواجهها يالت التحديات أبرز أما
  الفلسطينية الحكومة تشكيل :أوالً

 فقط،  الفلسطيني  الداخل  في  ليس  كبرى،  استفهام  عالمة  المقبلة  الفلسطينية  الحكومة  تشكيلة  باتت
 والقلـق  تساؤللل الرئيس المبعث أن في شك من وليس  .والدولية  اإلقليمية  المستويات  مختلف  على  ولكن
 تواجه وقت في والخارجية، الداخلية المتغيرات مع حماس بها ستتعامل التي الطريقة حول يتمحور ،أيضاً
 حماس  أمام  األول  الخيار  يبدو  لهذا  .طويالً  بالسلطة  االحتفاظ  على  بقدرتها  التشكيك  من  سيالً  الحركة  فيه
 رئاسـة   باتجاه  تدفع  أن  أو  .السياسية  يافاألط  مختلف  تضم  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  إلى  اللجوء  هو

  .وطنية وحدة حكومة في المشاركة تحديداً، وفتح األخرى، الفصائل رفض حال في "تكنوقراط" حكومة
  الفلسطينية الساحة في فتح انهيار احتواء :ثانياً

 بةالصع  واللحظات  ،"بالعار  تشعر  التي  الجريحة" فتح  مع  تعاملها  هو  ،حماس  أمام  األول  التحدي
 التـي   األمنيـة   المنظومـة   ملف  إلى  إضافةً  الشارع،  مواجهات  من  نوع  في  تنعكس  قد  ،بها  تشعر  التي

 األمنيـة  القوات أفراد من العديد أن رغم تسييرها،   حماس  على  سيكون  والتي  نالفتحاويو  عليها  يسيطر
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 فـي  تتكـون  لتيا السلطة، فساد محاكمة عن  هنا  الحديث  ويمكن  .معها  ومتعاطفون  الناس  عامة  من  هم
  .إشكاالت من ذلك يخلق أن يمكن وما فتح، كوادر من معظمها
  الرئاسة مع العالقة :ثالثاً

 ورئـيس  ،"الفتحـاوي " الوطنية السلطة رئيس من كل صالحيات حدد األساسي القانون أن  رغم
 لـى إ وما القانون هذا بمواد االلتزام فكي بين نفسها تجد  حماس  حركة  فإن  ،"الحمساوي" الوزراء  مجلس
 التـي  الـسياسية   بمفاهيمهـا   وااللتزام  السلطة،  رئاسة  سياسة  وفي  ،األمني  الشأن  في  التزامات  من  ذلك

  .عنها بالتخلي الدولي المجتمع يطالبها
  إسرائيل مع المفاوضات :رابعاً

 فـي   بأغلبية  حماس  بوجود  ززسيتع  ،للسالم  فلسطيني  شريك  وجود  بعدم  اإلسرائيلي  االدعاء  نإ
 احتمـال  عـن  الحـديث   حال  في  مستقبلية  مفاوضات  أي  على  سلبيا  الجديد  الوضع  سيؤثر  كما السلطة،
 ،الـسالم   عمليـة   إلى  العودة  الراهنة المرحلة  في  الصعوبة  من  وربما .المفاوضات  طاولة  على  الجلوس
 مقابـل   فـي   المقاومـة،   توقف  ولن  إسرائيل  مع  وضتتفا  لن  إنها  ،تقول  حماس  في  االتجاهات  إن  حيث
  .االحتالل بقاء عن ويتحدث ،فلسطيني شريك وجود بعدم يتذرع إسرائيلي موقف
   ةتهدئال :خامساً

 حركـة  أن  إلـى   الماضـي،   العام  نهاية  مع  انتهت  قد  ،الحالية  الهدنة  أن  إلى هنا  اإلشارة  تجدر
 القيـادي  تـصريحات  هنا ويذكر .االنتخابات  إلجراء  جواءاأل  تهيئة  بهدف  ً،عمليا  بها  التزمت  قد  حماس

      .إسرائيل بها التزمت حال في التهدئة ستلتزم حماس بأن )الزهار محمد( حماس في
  الدولية األطراف مع التعامل :سادساً

 التحـدي  لكـن  وخبرة، كوادر من لديها بما المحلية، الحكومة إدارة على  قادرة حماس تكون  قد
 للمجموعـة   الجديـد   الموقـف   سبح  العالقات  هذه  وستتحدد  للسلطة،  الدولية  العالقات  إدارة  يف  يكمن

 بـاالعتراف   للمطالبـة   ارتفعـت   -أقـل   بشكل  وأميركا– أوروبا  في  خاصة  أصوات  بأن  علماً  الدولية،
  .اإلرهاب قائمة من وشطبها بحماس
  الفلسطيني األمن قوى تشكيل :سابعاً

 فـي   كوادرها  تدمج  بأن ،األمنية  للمنظومة  فتح  احتكار  كسر  إلى  حماس تسعى  أن  المحتمل  من
 يكـون   أن  ويجـب   ،جداً  معقد  أمر  األمنية  فتح  منظومة  أن  غير .التوازن  من  قدر  لتحقيق األمن  أجهزة
  .وتنظيمي حكومي إطار في تبحث سألةم أول
  العربية الدول تطمين :ثامناً
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ـ  مع  برئاستها  لحكومة  المستقبلية  بالعالقات  تعلقي حماس أمام  آخر  تحدي  وال  ،عربيـة ال دولال
  .للفلسطينيين واالقتصادية السياسية الخلفية تشكل والتي ،والسعودية مصرو ردناأل سيما

  


